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Η Ελληνική Ομάδας Ρομποτικής “First Global Challenge Team
Greece” εκπροσώπησε επίσημα την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής
FIRST GLOBAL Challenge που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι
στις 27/10/2019 και κατάφερε να κερδίσει το Χάλκινο Μετάλλιο για τον
Μηχανικό Σχεδιασμό του Ρομπότ και την 6η θέση από τα 190 έθνη στην
Παγκόσμια Γενική Κατάταξη.

Η “First Global Challenge Team Greece” είναι μία πρωτοβουλία του
Φιλεκπαιδευτικού – Μη κερδοσκοπικού Σωματείου eduACT – Δράση για την
Εκπαίδευση και του εκπαιδευτικού Μη κερδοσκοπικού οργανισμού Mathisis.

GOOD NEWS

Good news:Η ελληνική Ομάδας Ρομποτικής
"First Global Challenge Team Greece” - Πήρε το
χάλκινο μετάλλιο από 190 χώρες !!!!
Η Ελληνική Ομάδα προπονήθηκε ασταμάτητα από την 1 Ιουνίου 2019 για τη

συμμετοχή της στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge στο

Ντουμπάι.
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Ζώδια: Η Άντα Λεούση απαντά:
Ποιοι είναι οι τυχεροί της μέρας; -
Ποιοι πρέπει να προσέξουν;

Φώτης Σεργουλόπουλος στην
Ελεονώρα: "Όταν με φίλησε ο
φαντάρος που μου έκανε καψόνια
δεν ξαναφοβήθηκα ποτέ" (βίντεο)

Με υπογραφή Γεωργιάδη η
συμφωνία για την ελληνική
βιομηχανία ζάχαρης: Πειραιώς -
Συνεταιριστική Κ. Μακεδονίας &
Royal Sugar μαζί

Τραγωδία στη ΛΑΡΚΟ : Νεκρός
55χρονος εργάτης πατέρας τριών
παιδιών ύστερα από έκρηξη

"Διπρόσωπος" ο καιρός σήμερα:
Λιακάδα & άνοδος της
θερμοκρασίας - Που θα βρέξει

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΜΕΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει
θεϊκό φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό -
Τόσο νόστιμο που πρέπει να το
δοκιμάσετε όλοι

6 Νοεμβρίου 2019 - 12:39μμ

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

https://www.eirinika.gr/
https://www.eirinika.gr/about
https://www.eirinika.gr/webform/1/epikoinonia
https://www.eirinika.gr/
https://www.eirinika.gr/news
https://www.eirinika.gr/good-news
https://www.eirinika.gr/agapimena
https://www.eirinika.gr/top-woman
https://www.eirinika.gr/ygeia
https://www.eirinika.gr/taxidi
https://www.eirinika.gr/politismos
https://www.eirinika.gr/nees-idees
https://www.eirinika.gr/gastronomia
https://www.eirinika.gr/news/perifereia-good-news
https://www.eirinika.gr/good-news
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.eirinika.gr%2Farticle%2F199667%2Fgood-newsi-elliniki-omadas-rompotikis-first-global-challenge-team-greece-pire-halkino&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Good%20news%3A%CE%97%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82%20%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%22First%20Global%20Challenge%20Team%20Greece%E2%80%9D%20-%20%CE%A0%CE%AE%CF%81%CE%B5%20%CF%84%CE%BF%20%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20190%20%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82%20!!!!%20%7C%20eirinika.gr&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.eirinika.gr%2Farticle%2F199667%2Fgood-newsi-elliniki-omadas-rompotikis-first-global-challenge-team-greece-pire-halkino&via=enikolopoulou
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eirinika.gr%2Farticle%2F199667%2Fgood-newsi-elliniki-omadas-rompotikis-first-global-challenge-team-greece-pire-halkino&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1015807838562037
https://www.eirinika.gr/article/199679/zodia-i-anta-leoysi-apanta-poioi-einai-oi-tyheroi-tis-meras-poioi-prepei-na-prosexoyn
https://www.eirinika.gr/article/199678/fotis-sergoylopoylos-stin-eleonora-otan-me-filise-o-fantaros-poy-moy-ekane-kapsonia
https://www.eirinika.gr/article/199677/me-ypografi-georgiadi-i-symfonia-gia-tin-elliniki-viomihania-zaharis-peiraios
https://www.eirinika.gr/article/199676/tragodia-sti-larko-nekros-55hronos-ergatis-pateras-trion-paidion-ystera-apo-ekrixi
https://www.eirinika.gr/article/199675/diprosopos-o-kairos-simera-liakada-anodos-tis-thermokrasias-poy-tha-vrexei
https://www.eirinika.gr/article/199679/zodia-i-anta-leoysi-apanta-poioi-einai-oi-tyheroi-tis-meras-poioi-prepei-na-prosexoyn
https://www.eirinika.gr/article/199678/fotis-sergoylopoylos-stin-eleonora-otan-me-filise-o-fantaros-poy-moy-ekane-kapsonia
https://www.eirinika.gr/article/199677/me-ypografi-georgiadi-i-symfonia-gia-tin-elliniki-viomihania-zaharis-peiraios
https://www.eirinika.gr/article/199676/tragodia-sti-larko-nekros-55hronos-ergatis-pateras-trion-paidion-ystera-apo-ekrixi
https://www.eirinika.gr/article/199675/diprosopos-o-kairos-simera-liakada-anodos-tis-thermokrasias-poy-tha-vrexei
https://www.eirinika.gr/article/199680/i-argyro-mparmparigoy-etoimazei-theiko-fileto-kotopoylo-gemisto-toso-nostimo-poy
https://www.eirinika.gr/article/199680/i-argyro-mparmparigoy-etoimazei-theiko-fileto-kotopoylo-gemisto-toso-nostimo-poy
https://www.eirinika.gr/all_news


6/11/2019 Good news:Η ελληνική Ομάδας Ρομποτικής "First Global Challenge Team Greece” - Πήρε το χάλκινο μετάλλιο από 190 χώρες !!!! | ei…

https://www.eirinika.gr/article/199667/good-newsi-elliniki-omadas-rompotikis-first-global-challenge-team-greece-pire-halkino 2/7

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge
(https://first.global) είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής,
επιστήμης και τεχνολογίας που διοργανώνει η FIRST INTERNATIONAL
COMMITTEE ASSOCIATION και στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες
από 190 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών.

Η φετινή Ολυμπιάδα είχε θέμα “Ocean Opportunities”, προσκαλώντας τις
ομάδες να κατανοήσουν τα προβλήματα ρύπανσης των ωκεανών. Η
πρόκληση ήταν η κατασκευή ενός ρομπότ με συγκεκριμένες προδιαγραφές
και υλικά, ώστε να ανταποκριθεί στην αγωνιστική πίστα, στην οποία
προσομοιωνόταν ο καθαρισμός των ωκεανών.
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Το ρομπότ της Ελληνικής Ομάδας, ο Ποσειδώνας, εκτός της αποστολής
του να συμβάλει στον εικονικό καθαρισμό του Ωκεανού, συνέδεε το παρόν
με το παρελθόν και την τεχνολογία με το μύθο και την ιστορία της Ελλάδας.

Η Ομάδας αποτελείται από 22 παιδία από όλη την Ελλάδα ηλικίας 13 – 18
χρονών, που επιλέχθηκαν βάση των γνώσεων τους στον προγραμματισμό
και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες και την
εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες Εθνικές και Παγκόσμιες
διοργανώσεις.

Η Ελληνική Ομάδα προπονήθηκε ασταμάτητα από την 1 Ιουνίου 2019 για
τη συμμετοχή της στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge
στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, εκτός του διαγωνισμού η ομάδα συμμετέχει σε events, φεστιβάλ
επιστήμης και εκθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα (ΔΕΘ, Mind the LAB,
Βραδιά Ερευνητή κ.ά.), καθώς και στην οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις
STEM για παιδιά και εφήβους, κυρίως με τη μορφή workshops
εκπαιδευτικής ρομποτικής ανεξαρτήτου πλατφόρμας (Lego education, Meet
Edison, Arduino) και προγραμματισμού (coding).

Σκοπός της μέσα από αυτές τις δράσεις είναι να διαδώσει την αγάπη για την
ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες, να μάθει βασικές έννοιες της ρομποτικής
σε παιδία και ενήλικες και να παρακινήσει τους νέους να ασχοληθούν με
την τεχνολογία και τις επιστήμες.
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Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα έχει διευρυνθεί από τον Απρίλιο του 2019, με
στόχο είναι να εξελιχθεί σε φορέα εκπαίδευσης παιδιών, εφήβων και κάθε
ενδιαφερόμενου πάνω στη ρομποτική, τον προγραμματισμό και το STEM
γενικότερα.

Τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους
συμμετέχοντες στα workshops που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς που διανύουμε και να γίνουν οι
μέντορες του μέλλοντος.
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Γνωρίστε την “First Global Challenge Team Greece” μέσω της σελίδας της στο
Facebook - First Global
Challenge Team Greece, στο Intagram - fgcteamgreece και στην ιστοσελίδα της
www.gnrt.eu.

Για την First Global Challenge Team Greece
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Good News: Θέλετε δωρεάν σπίτι
στην ιστορική πόλη Καμαράτα
της Σικελίας; - Την ίδρυσαν
Έλληνες του Βυζαντίου (φώτο-
βίντεο)
5 Νοεμβρίου 2019

Good News: Πρώτο βήμα για τη
μεγάλη επένδυση στο Elounda
Hills & αύριο η υπογραφή για το
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31 Οκτωβρίου 2019

Good news το “Πράσινο φως” από
το Υπουργείο Τουρισμού στα
Ιαματικά Λουτρά Κυλλήνης
31 Οκτωβρίου 2019
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